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„Tanuljuk meg Szûz Máriától,  
hogy alázatos legyen a szívünk,  
amely képes befogadni Isten ajándékait”

Ferenc pápa
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Már égnek a karácsonyfa fényei a 
római Szent Péter téren, és vízkeresztig 
tekinthetô meg a hagyományos betlehe-
mi jászol is. A karácsonyfa az idén egy 
25 méteres lucfenyô, amelynek törzse 75 
cm átmérôjû, és Trento tartományból, 
Scurelle településrôl érkezett. November 
13-án vágták ki, ezzel egyidôben a hely-
ség iskolásai 40 lucfenyôt és 40 vörösfe-
nyôt ültettek el nem messze attól a hely-
tôl, ahol tavaly parazitától megtámadott 
fákat kellett kivágni. A lucfenyôt aztán 
helikopterrel, majd teherautóval juttat-
ták el az olasz fôvárosba. A karácsony-
fa díszeit olasz kórházak onkológiai 
osztályán ápolt gyermekek készítették 
agyagból, a világítás pedig környezetvé-
delmi szempontból újdonságot jelent: a 
18 ezer ledlámpa, amelyeknek összsúlya 
140 kilogramm, mindössze 1,7 kilowattot 
fogyaszt.

A betlehemet a máltai fôegyházme-
gye és a máltai kormány adományozta 
a Vatikánnak, 17 méter hosszú, 12 méter 
széles és 8 méter magas. A háttér a mál-
tai tájat ábrázolja, a helyi építészeti stí-
lussal, növény- és állatvilággal, az alakok 
papírmaséból készültek. December 9-én 
a trentói és a máltai delegációt a dísze-
ket készítô gyermekekkel együtt fogad-
ta Ferenc pápa, az adományok hivatalos 
bemutatásának alkalmával.

Érdekesség, hogy októberben helyez-
ték mûködésbe ünnepélyesen a Szent 
Péter tér új világítási rendszerét, amely 
amellett, hogy jobban illik a környezet-
hez, kevesebb áramot is fogyaszt, mint a 
korábbi. A projekt célja, hogy a „tér építé-
szetével teljes összhangban levô világítási 
rendszert alakítsanak ki, amely nem töri 
meg az építészeti alkotás vonalait” – írta 
az Osservatore Romano vatikáni napilap-
ban a kormányzóság technikai igazgatója.

Emléktáblát avattak Mindszenty 
József egykori római címtemplomában, 
a magyarok nemzeti templomaként 
ismert római Santo Stefano Rotondo-
bazilikában november 4-én. Az elsô vér-
tanúról, Szent Istvánról elnevezett temp-
lomban elhelyezett mementót a magyar 
kormány állította a hercegprímás cím-
templomának birtokbavétele hetvene-
dik és a magyar forradalom hatvanadik 

évfordulója alkalmából. A november 4-i 
nemzeti gyásznapon tartott, emléktáb-
la-avatással egybekötött megemlékezé-
sen a hazáért, az 1956-os áldozatokért és 
a menekülteket segítôkért is imádkoz-
tak. Az emléktáblát Walter Brandmüller 
bíboros, a Pápai Történelemtudományi 
Bizottság nyugalmazott elnöke áldot-
ta meg, a magyar–olasz nyelvû tábla 
Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas 
mûvész alkotása.

A magyar parlament felsôházi termé-
ben rendeztek konferenciát november 
10-én Szent Márton tiszteletérôl, a jubile-
umi év országos záróeseményeként. Erdô 
Péter bíboros nyitóelôadásában rámuta-
tott, úgy beszélhetünk Szent Mártonról, 
mint európai szentrôl, bár abban a kor-
ban, amelyben ô élt, még ki sem alakult 
Európa mai fogalma. A fegyverek nélkül 
az arcvonal elôtt vonuló késôbbi szent 
kellôen hitelesnek bizonyult, így lehetett 
egyszerre katona és pap. Késôbb az általa 
az egyes közösségekbe küldött papokkal 
kezdôdött el a plébániarendszer kialaku-
lása. Emberközeli élete a szegények sze-
retetét is jelentette. Szent Márton „a szo-
ciális piacgazdaság védôszentje”, akinek 
nemcsak a szíve volt a helyén, de a józan 
esze is, amikor – még katonaként – egy 
rászorulónak köpenye egy részét adta oda, 
és így egyikük sem fagyott meg – ezt már 
Orbán Viktor kormányfô mondta a konfe-
renciát záró beszédében, aki szerint a tár-
sadalmi szolidaritás nem elvont fogalom, 
hanem konkrét és észszerû cselekvési 

mód. Segíteni mindig erônk és lehetôsége-
ink szerint kell, a szükséges és megfelelô 
részt adva az arra rászorulóknak.

rövid hírEk

A Charta XXI Mozgalom Megbékélési 
és Együttmûködési Díjával tüntették ki 
december 3-án Erdô Péter bíborost. Az elis-
merést Surján László, a mozgalom alapító 
elnöke adta át szombaton Budapesten, az 
Együtt az úton címmel rendezett szlovák–
magyar konferencián. A fôpásztor beszé-
dében hangsúlyozta: a Kárpát-medence 
népeinek égetô szüksége van egymás tör-
ténelmi tapasztalataira, hiszen „önma-
gunkat sem érthetjük meg egymás reális 
és jóindulatú ismerete nélkül”.

November 20-án ünnepelte 70. szü-
letésnapját a moszkvai ortodox pát-
riárka, az alkalomra Ferenc pápa Assisi 
Szent Ferenc egy ereklyéjét küldte el 
Kirill pátriárkának. Az ajándék mel-
lett „Krisztusban szeretett fivérének” a 
Szentatya személyes jókívánságait küld-
te, buzgó imáiról biztosította, továbbá 
köszönetét fejezte ki a katolikus és az 
ortodox egyház közti közeledéshez való 
hozzájárulásáért. Ferenc pápa mellett 
aztán a pátriárka is emlékeztetett havan-
nai találkozójukra, amelynek középpont-
jában a keresztények szenvedése iránti 
közös aggodalmuk állt. Eközben Erdô 
Péter bíboros felkérést kapott Angelo 
Bagnasco bíborostól, az Európai Püspöki 
Konferenciák Tanácsa új elnökétôl, hogy 
az V. Katolikus–Ortodox Fórumon, melyet 
jövô januárban tartanak Párizsban, 
lássa el katolikus részrôl a társelnöki 
teendôket. Ismeretes, 2008-ban még Erdô 
Péter javaslatára, a Szentszék egyetér-
tésével kezdték el a tanács és az összes 
Európában mûködô ortodox egyház kép-
viselôi a közös munkát.

Somogyi Viktória

Magyar Kurír



tEstBEn jön El

„Minden lélek, amely megvallja, hogy 
Jézus Krisztus testben jött el, az Istentôl 
van” – olvassuk az Újszövetségben 
(1Jn 4,2). Napjainkban a kereszténység 
ugyanazzal a kísértéssel néz szembe, 
amellyel már az elsô század végén meg 
kellett küzdenie. Sokan úgy gondolták, 
hogy Jézus inkább csak látszata, jelképe, 
kifejezôdése egy természetfeletti erô-
nek, de nem valóságos történelmi sze-
mély. Ezért Istenrôl, emberrôl és a világ-
ról a maguk módján elmélkedve hasz-
nálták a nevét, olyan titkot jelöltek vele, 
amely csak egyeseknek ismerhetô fel, 
akik valamilyen mélyebb tudás birtoká-
ba jutottak. Pedig a kereszténység nem 
tetszôleges tartalmú hivatkozási alap, 
nem olyan üzenet, amelynek lényegét 
nemzedékrôl nemzedékre magunknak 
kellene kitalálnunk. Nem is puszta jel-
kép, ami más valóságot takar.

Hanem Jézus Krisztus valóságos 
Isten és valóságos ember. Aki a tanítvá-
nya akar lenni, annak komolyan kell ven-
nie, hogy ô konkrét történelmi személy, 
aki egy meghatározott évben és napon 
született, mégpedig a Szentföldön, a 
választott nép körében. Volt hazája, 
anyanyelve, vallási és kulturális környe-

zete. Családban nôtt fel. Volt még szak-
mája is, hiszen egyesek ácsnak nevez-
ték (vö. „Nem az ács ez, Mária fia?” Mk 
6,3). És ugyanakkor egy volt az Atyával. 
Több mint egy tiszteletre méltó ember 
a régmúltból. Több mint egy próféta 
(vö. „Prófétánál is nagyobb” Mt 11,9). 
Hatalma volt arra, hogy odaadja az életét 
és hatalma volt arra, hogy vissza is vegye 
(vö. Jn 10,17–18). Megtestesülése, földi 
születése tehát felragyogtatja az ember 
valóságát, felemeli az emberi lényt Isten 
életének megbonthatatlan közösségébe. 

Ennek a Jézusnak vagyunk a tanít-
ványai. Tôle tanuljuk meg, hogy mi a 
terve a teremtô Istennek az emberrel és 
a világgal. Szeretetben hozzá kapcso-
lódva támadhatunk fel mi is az örök, 
isteni életre. Ha pedig ez így van, akkor 
szenvedélyesen kell keresnünk az utat 
Jézus személyéhez. Meg kell ismernünk 
hazáját, népét, környezetét, szavait, 
tetteit és megváltó mûvét. De nemcsak 
történészkutatók vagyunk, nemcsak 
az antik írásokat vallatjuk, hanem 
benne élünk követôinek családjában, az 
Egyházban, amely hordozza emlékeze-
tét és megéli vele az imádság és a kegye-
lem közösségét. 

Az egyházban élve Jézusra tekintve 
tudjuk értékelni a családot, a népeket, 
a kultúrákat. Rádöbbenünk arra, hogy 
körülötte minden nép helyesen értékel-
heti önmagát és megbecsülhet másokat. 
Átélhetjük, hogy az ô jelenléte megôrzi 
és felemeli, nem pedig megszünteti az 
egyes népek kultúráját. Abban segít, 
hogy megbecsülésben és szeretetben 
kölcsönösen gazdagodni tudjunk. Erre 
pedig a mai Európában nagy szükségünk 
van. 

A Jézussal való közösség és a ke–
resztény élet csúcsa és forrása az 
Eucharisztia. A karácsony legszebb 
megünneplése, ha Jézus a szívünkben is 
megszületik és a jelenléte szeretetközös-
séggé teszi családjainkat, plébániáinkat 
és népeinket. Az Eucharisztia nagy nem-
zetközi ünnepére készülünk mostantól 
fogva. Korszerû misszióval építjük az 
utat a 2020-as budapesti Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus felé. A bet-
lehemi Gyermek jászla elé helyezzük 
hazánkat, Európát és az Eucharisztikus 
Kongresszus elôkészületeit. Az Ô örömét 
és kegyelmét kívánom mindenkinek az 
idei karácsonyra!

Erdô Péter

December 24-én éjféli szentmisét mutat be a budapesti Szent István-bazilikában Erdô Péter bíboros. Ugyanekkor az Esztergomi Bazilikában Székely János segédpüspök vezeti a liturgiát. 
December 25-én, Karácsony napján fél 11-kor ünnepi szentmisét celebrál fôpásztorunk az Esztergomi Bazilikában. December 31-én, 17 órakor fôpásztorunk szentmisében ad hálát az elmúlt év 
kegyelmeiért az Esztergomi Bazilikában. Január 1-jén, vasárnap Szûz Mária istenanyaságának ünnepén Erdô Péter bíboros szentmisét mutat be 17 órakor az Esztergomi Bazilikában.
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kArácsony

Jézus Krisztus születését ünnepli a 
keresztény világ karácsonykor, ahogy 
Máté evangéliuma Izajás próféta jöven-
dölését idézi: „Íme, a szûz méhében 
fogan és fiút szül, és Emmanuelnek 
fogják hívni. Ez azt jelenti: Velünk az 
Isten.” Vagyis a karácsony az Ige meg-
testesülésének titkáról szól, arról, hogy 
Isten belépett az általa alkotott világba, 
mégpedig azért, hogy vállalja az embe-
ri lét nehézségeit. E jászolba fektetett 
betlehemi gyermek számunkra tehát a 

régen várt Megváltó. Az adventi várako-
zás szenteste, karácsony böjtjének esté-
jén teljesedik be, amit hagyományosan 
meghitt családi együttlétben töltünk. 
Az éjféli az ünnep elsô, a világot megújí-
tó Krisztusnak örvendô szentmiséje.

Természetesen az ünnephez több 
szokás is kapcsolódik, ilyen a betle-
hemezés vagy a karácsonyfa-állítás. 
Elôbbi hagyomány a Betlehemben tör-
ténteknek a megjelenítése, a legrégeb-
bi ilyen játékaink még a 17. századtól 
maradtak fenn. Fôbb jelenetei a szállás-
keresés, amelyben a várandós Mária és 
József szállást keresnek, illetve a pász-
torjáték, amelynek fôszereplôi a pász-
torok, akiknek az angyal hírül adta a 
Megváltó születését, így elmentek az 
újszülött Jézushoz, hogy neki ajándékot 
vigyenek.

A karácsonyfa Isten ajándékozó sze-
retetének szimbóluma: örökzöldje az 
örökkévalóságra, háromszög formája 
a Szentháromságra utal, ágai a keresz-
tet idézik, gyertyái a megszületett 
Világosságot, díszei pedig az örök dicsô-
séget. A fa tetején a karácsonyi csillag 
azt fejezi ki: a karácsonyfát állító ember 
otthona ugyanúgy Isten hajlékává válik, 
mint a betlehemi barlang. A hagyomány 
szerint aztán a december 25-i karácso-
nyi asztal a hívô ember számára egyben 
az oltár jelképe, a család egységének, 
illetve összetartozásának is szimbólu-
ma. Ahogy Pilinszky János írta: „Mária 
és József alakja a bölcsôben fekvô gyer-
mekkel kimeríthetetlen szemléleti kin-
cse minden családnak, s vezércsillaga 
minden egyes – társas vagy végképp 
magányos – emberi életnek.”

Némely régi, az ünnephez kapcsoló-
dó magyar szokásból mára hagyomány-
ôrzô szándékkal felelevenített emlékek 
maradtak csupán. Karácsony napján 
például mindenképp az esthajnalcsil-
lag feljövetele után került sor hajdan 
az ünnepi vacsorára, amely elôtt néhol 
a gazda nem mulasztott el az udvaron a 
levegôbe lôni, és ezzel vélte elkergetni 
a gonosz lelkeket. Eközben a gazdasz-
szony mindent elôre kikészített az asz-
talra, mert a vacsorát végig felállás nél-
kül kellett elfogyasztani. Imádkoztak, 
majd elsô fogásként mézbe mártott 
fokhagymát, dióbelet ettek – ugyan-
csak a gonosz ellen.

Ilyenkor a ház körüli állatokat gon-
dosan ellátták, mivel különös hiedel-

mek kapcsolódtak hozzájuk. Voltak, 
akik azt tartották, az állatok ilyenkor 
beszélni tudnak. Egyes országokban 
szokás volt az állatoknak kis kará-
csonyfát állítani.

A ma is továbbélô szokások szerint 
a karácsonyi asztal nem nélkülözhe-
ti a halat, a bejglit és a diót, továbbá 
a család összetartását szimbolizáló 
kerek almát. Sok helyen vacsora után 
ma is annyi szeletre vágnak egy almát, 
ahányan ülnek az asztalnál, mondván: 
amilyen kerek az alma, olyan kerek, 
összetartó legyen a család a követke-
zô esztendôben. E napra egykor olyan 
népszokások voltak jellemzôk, ame-
lyeknek a célja a gonosz, ártó szelle-
mek elûzése volt, zajkeltéssel, állatbô-
rök, jelmezek, álarcok viselésével.

Az ünnepi idôszak egyébként egé-
szen vízkeresztig, január 6-áig tart. 
Ezekhez a napokhoz köthetô a regö-
lés hagyománya: az István napjától, 
december 26-tól újévig járó regôsök 

különféle énekeket adtak elô és jókí-
vánságokat mondtak a ház lakóinak. 
A borszentelésre Szent János napján, 
december 27-én került sor, ilyenkor a 
családok bort vittek a templomba, ame-
lyet a pap megáldott. A szentelt bornak 
gyógyító erôt tulajdonítottak.

Szintén hagyomány az úgyneve-
zett szálláskeresés, szentcsalád-járás, 
melyet ma is több plébániai közös-
ség is megszervez, egyfajta meghitt 
felnôtt lelki készületként. Eredeti 
formájában kilenc család összeáll, 
és karácsonyra készülô kilenced for-
májában fogadják december 15-tôl 
kilenc este a Szent Család képét. Az 
esti Úrangyala harangszókor gyûlnek 
össze a fogadó családnál, ott közös 
imádsággal az elôkészített házi oltár-
ra helyezik a képet. Éjjel és a követ-
kezô nap ott marad, a család a napi 
imáit mellette végzi, gyertyát vagy 
mécsest gyújtanak, majd következô 
este átkísérik a következô házhoz.  
A résztvevôket segíti abban, hogy átél-
hessék: náluk is kopogtat Mária és 
József, és ôk is megnyithatják ottho-
nukat.

Elôfordul, egy-egy családhoz sok-
szor nemcsak a képet hozó család 
megy, hanem meghívják a szomszédo-
kat, a plébánia híveit is. Többféle szál-
láskeresési rend is ismert: a szentírási 
rész felolvasása és énekek után mindig 
a képet hozó családfô kér szállást, és a 
házigazda ad helyet a Szent Családnak. 
A bensôséges közös imádság után 
aztán a házigazda teát, süteményt 
kínál, a felnôttek beszélgetni, a gyere-
kek pedig játszani kezdenek – örülve 
annak, van még barátságosság és befo-
gadás ebben a nem csak kívül hideg 
világban.

Várjuk a Világot 
mEgújító krisztus 

szÜlEtését

magyar szokások, 
régi BaBonák

Agonás Szonja



Ferenc pápa november 20-án, miu-
tán imádkozott, becsukta a római Szent 
Péter-bazilika virágfüzérrel ékesített 
szent kapujának szárnyait, ezzel a 
szimbolikus gesztussal pedig véget ért 
az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumi 
Szentéve. Az esztendô során a Szentatya 
elindította az „irgalmasság péntekeit”, 
minden hónap valamely péntekén várat-
lan látogatást tett egy fontos üzenettel 
bíró helyszínen. A sorozat még tavaly 
december 18-án kezdôdött,  amikor 
elment a római új központi karitászott-
honba, amelynek kápolnájában megnyi-
totta a szentkaput a szegények és a haj-
léktalanok számára.

Majd idén január 15-én látogatást tett 
egy római idôsotthonban és egy olyan 
egészségügyi intézményben, ahol vege-
tatív állapotban lévô betegeket ápolnak.  
A program nem szerepelt a pápa hivata-
los tennivalói között, a Szentatyát csak 
egy pap és a testôrök kísérték, megjelené-
se mindkét helyszínen óriási meglepetést 
okozott. „Tegyünk a kiselejtezés kultúrá-
ja ellen, az idôsek, a nagyszülôk nagyon 
értékesek az Egyház és a társadalom szá-
mára” – fogalmazta meg a vizit célját.

Február 26-án, pénteken délután 
Ferenc pápa váratlanul ismét elhagyta 
Rómát, és felkereste a Castelgandolfo 
közelében fekvô San Carlo Segítôköz–
pontot, ahol hatvan fiatal kábítószer-
függôt kezelnek, hogy megszabadulva 
a drog rabságából, visszatérhessenek 
családjukhoz. A pápa ezúttal is hivata-
los kíséret nélkül érkezett, a gondozott 
fiatalok éppen délutáni megszokott 
közösségi tevékenységüket végezték 
kisebb csoportokban, amikor egyszer-
csak megjelent közöttük a Katolikus 
Egyházfô. Egybehívták a lakókat, majd 
spontán beszélgetés kezdôdött, mely-
nek során elôször a Szentatya kérdezte 
a fiatalokat helyzetükrôl, reményeikrôl 
és családjaikról. A fiatalok megnyíltak, 
beszéltek találkozásukról a félelmetes 
droggal, mely leteperte ôket. Sokan elô-
vették fényképalbumukat és megmutat-
ták a vendégnek családtagjaikat, gyerme-
keiket. Ferenc pápa buzdította ôket: ne 
hagyják, hogy a kábítószer és annak átté-
teles következményei legyôzzék ôket.

A Szentatya márciusban, Nagycsü–
törtökön egy menekülteket befogadó 
központban járt, áprilisban pedig mene-
kültekhez és migránsokhoz utazott el 
Leszbosz szigetére. Májusban mentá-
lisan sérült személyekkel találkozott 
Ciampino településen. Június 17-én egy-
házmegyéje idôs és beteg papjai felé 
fordította figyelmét, azok felé, akik 
egészségi állapotuk miatt nem tudnak 
részt venni a jubileumi eseményeken. 
Felkeresett két római papi közösséget, 
imádkozott és beszélgetett tagjaikkal. 
Július 29-én, pénteken, lengyelorszá-

gi útja során az auschwitz–birkenaui 
haláltáborban imádkozott csende-
sen, járt a krakkói gyermekkórház-
ban és Via Crucist vezetett az Ifjúsági 
Világtalálkozó fiataljainak részvételével, 
amelyen jelen voltak iraki, szíriai és más 
háborús zónákból származó fiatalok is.

Augusztus 12-én Ferenc pápa elláto-
gatott a római XXIII. János pápa közös-
ségbe, amelyet Oreste Benzi atya alapí-
tott. A Szentatya találkozott a prostitúció 
rabszolgaságából megszabadított húsz 
nôvel, akik mind súlyos fizikai erôsza-
kot szenvedtek el és most védetten élnek 
az otthonban. Ez a látogatás az egyház-
fô részérôl újabb felhívást jelentett arra, 
hogy küzdeni kell az emberkereskedelem 
ellen. A beszámolók szerint a pápa min-
den férfi nevében bocsánatot kért az erô-
szakért és a gonoszságért.

Az élet fontossága a maga teljessé-
gében, az elsô pillanattól kezdve az utol-
sóig: errôl szólt Ferenc pápa szeptemberi 
látogatása két római egészségügyi intéz-
ményben: a San Giovanni kórház újszü-
lött osztályát, majd a végsô stádiumban 
lévô betegeket gondozó, Remény Háza 
elnevezésû hospice-központot kereste föl 
a Szentatya. Az újszülött osztályon 8 cse-
csemô kap intenzív kezelést, 16 kevésbé 
súlyos nehézségekkel küzd, de szintén 
ápolásra szorul. Az osztály egyik emele-
tén egészséges gyermekeket láthatott a 

pápa, ahol a higiénés elôírásokat betart-
va maga is zöld színû steril köpenyt és 
cipôvédôt húzott. Váratlan megjelenése 
nagy meglepetést és megindulást váltott 
ki az intézményekben ápolt betegekben, 
a hozzátartozókban és az egészségügyi 
dolgozókban egyaránt, többen könnyez-
tek a meghatódottságtól.

Októberben egy SOS gyermekfaluban 
járt, november 11-én pedig hét családapát 
látogatott meg Róma egyik külvárosá-
ban, akik elhagyták papi hivatásukat. 
A Vatikán híradása szerint Ferenc pápa 
közelségérôl és szeretetérôl biztosította 
a hivatásukat elhagyott férfiakat. A több-
éves, plébánián eltöltött papi szolgálat 
során a magány, a meg nem értettség, a 
felelôsség terhe alatt érzett fáradtság 
megkérdôjelezte a papi hivatás mellett 
meghozott kezdeti döntésüket. Így a 
bizonytalanságban megélt hónapok és 
évek arra a megállapításra vezettek, hogy 
a papi hivatás melletti elkötelezôdés 
hibás volt. Ebbôl fakadt a hivatás feladá-
sa és helyette a családi élet mellett való 
döntés. Megerôsítette a jelenlévôkben, 
hogy nem ítéletet mondani érkezett dön-
tésük felett, hanem hogy kifejezze és lát-
ható jelét adja közelségének és szereteté-
nek. Ahogy a korábbi alkalmakon, ezúttal 
is az Egyház szeretetérôl és szolidaritá-
sáról biztosította az érintetteket.

pápai Vizitációk

az irgalmasság jEgyéBEn

Kacsoh Dániel
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A Karitász önkénteseinek országos 
találkozójával ért véget a szervezet meg-
alakulásának 85. és újjászervezôdésének 
25. évfordulója kapcsán meghirdetett, 
kettôs jubileumi év november 19-én, a 
Szent István-bazilikában. A tematikus 
esztendô során számos kiállítás és prog-
ram mutatta be a szervezet történetét, 
tevékenységét, küldetését. A zárórendez-
vényre ezerkétszázan érkeztek. Écsy 
Gábor országos igazgató köszöntötte a 
megjelenteket, Spányi Antal székesfe-
hérvári megyéspüspök, a Karitász elnö-
ke pedig a liturgia végén megáldotta a 
Szent Erzsébet-kenyereket. Az ezekért 
kapott adományokból a karitászcsopor-
tok ajándékcsomagokat állítottak, illetve 
állítanak össze a nehéz helyzetben élôk 
karácsonyára. Hajléktalanokat, rászo-
ruló családokat is meglátogatnak, visz-
nek nekik a kenyérbôl, jelezve: nincsenek 
egyedül.

Karácsony közeledtével izgalommal 
teli várakozással készülünk az ünnepre, 
melyet a szeretteink, az otthon melege, 
az együtt megélt pillanatok tesznek tel-
jessé. Sokak számára azonban a kará-
csony csak egy hétköznap, sôt, harc a 

hideg, az éhség és a kitaszítottság ellen. 
A Katolikus Karitász egész évben segíti a 
nehézségekkel küzdô családokat, az idôs, 
beteg embereket, és ebben az idôszakban 
különösen is.

Az ünnep közeledtével országszerte 
élelmiszert, meleg ruhát, cipôt, takarókat 
gyûjtenek a karitászcsoportok. Az elmúlt 
hetekben 280 kályhát osztottak ki, hogy 
a hideg elleni védekezésben segítsék a 
fûtés nélkül élôket. A Kárpátalján élôk 

számára a tél csak fokozta a mindenna-
pi gondokat, ott a szervezet havi rend-
szerességgel támogat 500 családot. 
Karácsonyra több száz ajándékcsomagot 
állítanak össze, ehhez várják az adomá-
nyokat. December 31-ig a 1356-os számon 
hívásonként 500 forinttal lehet támogat-
ni a rászorulókért végzett munkát, de 
bankszámlára is lehet utalni. 

Továbbá minden egyházmegyei kari-
tászközpontban le lehet adni élelmisze-
reket, édességeket, jó állapotban lévô, 
használt játékokat, mesekönyveket, ame-
lyekbôl több mint 10 ezer gyermek szá-
mára készítenek meglepetéscsomagot, s 
ezeket ünnepi mûsor keretében kapják 
meg a rászorulók. December 6-án idén is 
elindult az Egymillió csillag a szegénye-
kért akció, amely keretében országszerte 
gyúlnak fel a szeretet fényei: az önkén-
tesek gyertyákkal hívják fel a figyelmet 
a köztünk élô szegényekre. December 11. 
és 17. között adománypontot mûködtet-
nek a Vörösmarty téri adventi vásáron is. 
Szép hagyomány immár, hogy a Karitász 
szervezésében december 22-én a Magyar 
Szentek templomában 250 iskolás 
gyermek kap ajándékcsomagot, melye-
ket Erdô Péter bíboros és Mádl Dalma 
asszony adnak át.

Minden közösség bensôséges lég-
körben ünnepel, igyekszik szeretetben 
összegyûlni, békében tölteni a karácsony 
napjait. Assisi Szent Ferenc, akinek nevé-
hez az elsô betlehemi jászol felállítása is 
fûzôdik, Greccióban ilyenkor koldusnak 
öltözve jelent meg testvérei elôtt, hogy 
emlékeztesse ôket: az ünnepi vacsorán 
mindenkinek részt kell vennie, különösen 
a szegényeknek.

A római Sant’Egidio közösség 1982 óta 
minden évben vendégül látja karácsony-
kor nehéz sorsú barátait. A Trastevere 
negyed gyönyörû, ókeresztény temploma 
a Megváltó születésének napján, a dél-
elôtti mise után, csodával határos módon 
rövid idô alatt átalakul, a padok kikerül-
nek, helyüket terített asztalok foglalják 
el. Ezek mérete évrôl évre egyre nagyobb, 
a közösség tagjai ma már a világ min-

den táján, így Magyarországon is, együtt 
ünnepelnek a szegényekkel.

Idén százezernél is többen ülnek a 
közös karácsonyi asztalokhoz a világ 
mintegy hetven országában. A meghívot-
tak között vannak hajléktalanok, koldu-
sok, szociális otthonokban élôk, idôsek, 
utcagyerekek, AIDS-es és pszichés bete-
gek, bebörtönzöttek, romák, olyanok, aki-
ket a közösség tagjai egyébként az eszten-
dô folyamán látogatnak. Az ebédet nem 
mindenütt templomban rendezik meg, a 
közösség tagjai el akarják vinni az ünne-
pet a világ „sötétebb zugaiba” is. Van, ahol 
szociális otthonokban, árvaházakban, 
pszichiátriai klinikákon, börtönökben 
vagy kórházakban várják terített aszta-
lokkal a magányosakat.

A szeretet-lakoma, az ajándék, a bet-
lehemi jászol, a karácsonyfa, a zene, és 

ami a legfontosabb, a barátság, az együtt-
lét öröme mindenütt meghitt hangulatot 
teremt. A Sant’Egidio közösség alkalmain 
kézzelfoghatóvá válik a „csoda”: szegények 
és jómódúak együtt ünnepelnek, és mind-
annyian gazdagabbak leszünk valamivel. 
A közösség hitvallása, hogy az Evangélium 
körül összegyûlt emberek egy nagycsalá-
dot alkotnak. Ennek kiváltságos tagjai a 
rászorulók, akik az évek során barátaink-
ká, testvéreinkké váltak. Az elhagyatottak 
ugyanis éppen karácsonykor a leginkább 
azok, hiszen a legtöbb ember zárt ajtók 
mögött, családi körben ünnepel. 

Hazánkban Budapesten és Pécsett 
várjuk a szegény barátokat, összesen 
mintegy háromszáz embert, személyre 
szóló meghívóval. A fôvárosban Székely 
János segédpüspök celebrálja az ünnepi 
szentmisét a Horváth Mihály téri Szent 
József-templomban, majd maga is részt 
vesz az ünnepi ebéden. 

Önkéntesekre és adományozókra a 
Sant'Egidio közösség az idén is számít. 
Jelentkezés, felajánlás az alábbi elérhetô-
ségen: santegidio.budapest@gmail.com.

ÜnnEp a szErEtEtszolgálat jEgyéBEn

karácsony 
a szEgényEkkEl

Szôke Péter

Csapó Viktória
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szolgáló szErEtEt

úttörô képzés  
lElkipásztoroknak

A Boldog Ceferino Intézet romapasz-
torációs képzést hirdetett lelkipásztorok-
nak, szerzeteseknek, hitoktatóknak, lel-
kipásztori kisegítôknek és lelkiségi moz-
galmak képviselôinek. December 14-én a 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
fôvárosi épületében tartják a képzés elsô 
alkalmát, ekkor Székely János és Dúl 
Géza is elôadást tartanak. A szervezôk 
szerint a magyar Egyház egyik legége-
tôbb kérdése, hogy „tudjuk-e cigány test-
véreinket meghívni az evangélium szerin-
ti életre, tudjuk-e segíteni ôket a tanulás, 
a munka, a szociális problémák megoldá-
sának terén, tudunk-e testvérként együtt 
élni, tudjuk-e egymást tiszteletben tarta-
ni és segíteni”. A mostani képzés folyta-
tását jövô tavaszra tervezik. 

hiánypótló kötEt a hazai 
cigányságról

A Párbeszéd Házában mutatták be 
december 5-én Szabóné Kármán Judit 
romológus A magyarországi cigányság 
I. címû könyvét, amely a Semmelweis 
Kiadó gondozásában jelent meg. A szer-
zô évtizedek óta kutatja a cigányság 
történetét, több egyetemen és fôiskolán 
is oktatott. A kötetet méltató Hofher 
József jezsuita szerzetes felidézte: a 
rend cigánypasztorációért felelôs veze-
tôjeként tíz évvel ezelôtt létrehozott egy 
romákkal foglalkozó mûhelyt, amelynek 
szakmai vezetôje Szabóné Kármán Judit, 
aki, mint fogalmazott, azon „szent ôrül-
tek” közé tartozik, akik teljes mértékben 
elkötelezettek a cigányság ügye mellett.

Az eseményen a szerzô egyebek mel-
lett elmondta: a mai fiatalokban semati-
kus kép él a cigányokról, ôk csak azt lát-
ják, hogy nyomorban élnek, bûnözôknek, 
élôsködôknek tartják ôket. Arról fogal-
muk sincs, hogy a hetvenes–nyolcvanas 
években tevékenyen dolgoztak, bányák-
ban, az építôiparban, a metró építésén. 
Nem látják az ok-okozati összefüggést, 
azt, hogy a rendszerváltozás legnagyobb 
vesztesei a cigányok voltak, amikor kies-
tek a munkaerôpiacról. Felidézte, elôfor-
dul, hogy a keresztény hitet valló cigány-
ember így imádkozik: „Uram, köszönöm, 
hogy bár cigány vagyok, szeretsz engem”. 
A másik véglet az erôszakos jogvédôk 
magatartása, akik túl erôsen hangsú-
lyozzák roma származásukat. Szabóné 
Kármán Judit végül elmondta, reméli, 
könyvével hozzájárulhat a negatív elôíté-
letek eloszlatásához.

Székely János segédpüspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia cigány-
pasztorációért felelôs püspöke mutatott 
be szentmisét a tizennegyedik alkalom-
mal megrendezett cigánypasztorációs 
konferencián, melyet november 10. és 12. 
között Egerben, a Szent János Házban 
tartottak. A rendezvényen az érdeklôdôk 
megismerhették a lelkiségi mozgalmak 
és a szerzetesközösségek sokszínû szol-
gálatát, de képet kaphattak a kárpátaljai 
cigánymisszió munkájáról is.

„Csak azt adhatjuk másoknak, ami 
a miénk” – hangsúlyozta szentbeszédé-
ben Székely János, hozzátéve, nem tud-
juk cigány testvéreinknek közvetíteni 
Jézust, ha ô nem él bennünk, ha nem 
kapcsolódunk hozzá úgy, mint a szôlô a 
szôlôtôhöz. Utalt arra: sokan azt mond-
ják, a cigányság probléma, teher a tár-
sadalom számára. „Én azt mondom, 
kincs, lehetôség. A cigányság – úgymond 
– hasznossá válhat mindannyiunknak. 
Csodálatosan mély érzéseik, érzékük 
Isten iránt, zenei fogékonyságuk, csa-
ládszeretetük akkor lehet valóban áldás-
sá a többségi társadalom számára, ha 
rátalálnak Krisztusra, és egész szívvel 
befogadják ôt” – fogalmazott.

Szeretnénk növekedni az „evangéliu-
mi szakszerûségben”, hogy egyre jobban 
tudjuk végezni az evangelizáció mun-
káját, amely sokszínû, hiszen Istenhez 
sokféle út vezet – így foglalta össze Dúl 
Géza, a püspöki konferencia cigánypasz-
torációs referense a szentmisét köve-
tô elôadások és csoportbeszélgetések 
alapgondolatát. Székely János beveze-

tôjében megosztotta a jelenlévôkkel, 
amit egy külföldi tanácskozáson hallott. 
Spanyolországban a cigányság történel-
me sokban hasonlít a hazánkban élôké-
hez – kezdte –, s az Egyház is sok évszá-

zados, jó kapcsolatot alakított ki velük, 
szociális hálót épített ki, sok segítséget 
nyújt számukra. Mindezek ellenére a 
cigány emberek jelentôs része mára szek-
tákhoz kapcsolódott. A püspök szerint 
hazánkban elébe kell mennünk ezeknek 
a folyamatoknak, ugyanis a cigánypasz-
torációban az egyház nálunk is a szociá-
lis területre koncentrál, s elfeledkezünk 
a lényegrôl: bátran, erôvel, élô hittel 
Jézust hirdetni, képviselni, szavaink és 

cselekedeteink által. Kitért arra is, több 
helyen kellene kiépíteni a cigányság 
liturgikus zenei szolgálatát, erôs közös-
ségeket kellene létrehozni, életerôs ige-
hirdetéseket kellene tartani, s a közössé-

geinkben helyet kellene adnunk a cigány 
vezetôknek is. Ha nem hirdetjük élôbben, 
bátrabban Krisztust, nálunk is elvonják 
majd tôlünk cigány testvéreinket a szek-
ták – figyelmeztetett.

A konferencián a résztvevôk töb-
bek közt megismerkedhettek a piarista 
rend és a Szent Ferenc Kisnôvérei közös-
ség cigánypasztorációs munkájával. 
Kunszabó Zoltán állandó diakónus, az 
Új Jeruzsálem katolikus közösség alapí-
tó–vezetôje a karizmatikus közösségek-
ben megvalósuló, a megtérésre alapozott 
szolgálatról beszélt.

cigánypasztorációs szolgálat, EVangElizációs lElkÜlEt

Kissné Oláh Anita
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Az irgalmasság szentévéhez kapcso-
lódva adott ingyenes koncertet a világhí-
rû tenor, Andrea Bocelli november 5-én 
este a Szent István-bazilikában, a Nagy 
Titok: A család evangéliuma, az emberi-
esség iskolája korunkban címû rendez-
vénysorozat magyarországi állomásán. 
A vatikáni Világiak, a Család és az Élet 
Dikasztériuma és a milánói CitySound 
& Event által szervezett programsorozat 
elsô helyszíne tavaly májusban a bar-
celonai Sagrada Famíliában volt, idén 
tavasszal pedig a krakkói Szent II. János 
Pál Központban is ingyen hallgathatták 
meg ezt az összeállítást, amely a szeretet 
örömét és a család értékét állítja a közép-
pontba és mutatja meg a zenén keresztül.

A budapesti eseményt Carlos Simon 
Vazquez, a dikasztérium titkárhelyette-
sének köszöntôje nyitotta meg, aki mél-
tatta a Bazilika névadóját, államalapító 
Szent Királyunkat. Majd következett a 
koncert, amelyen többnyire ismert egy-
házzenei mûvek és operarészletek csen-
dültek fel. Köztük a Halleluja Händel 
Messiásából, Mozart Requiemjének két 
tétele, több Ave Maria-feldolgozás, de 
a Misszió címû film zenéjének egyik, 
Ennio Morricone által szerzett darab-
ját is meghallgathatta a közönség. A 
világhírû tenor a Danubia zenekarral 

és a Marcello Rota által vezényelt Vox 
Humana kórussal, valamint a mindösz-
sze 22 éves ukrán Anastasiya Petryshak 
hegedûmûvésszel kiegészülve a szeretet 
szépségébe és csodáiba avatta be a nagy 
számban megjelent érdeklôdôket. 

Az esemény következô elemeként 
a házigazda Esztergom–Budapesti 
Fôegyházmegye érseke, Erdô Péter bíbo-
ros hirdetett igét, hangsúlyozva: a csa-
lád nem divatjamúlt intézmény, hanem 
„egy mindenfajta társadalmi alakulatnál 
régebbi képzôdmény, amivel Istennek 
kifejezett célja van az ember életében”. 
Örömhír a teremtô Isten jóságáról, és 
iskola, ahol megtanulhatjuk az igazi 
emberséget – fogalmazott. Aláhúzta: a 
család a Teremtô terve szerint egy férfi 
és egy nô, akik házasságban egyesülve, 

gyermekeikkel együtt alkotnak családot. 
A fôpásztor szólt arról is: a család 

feladata és nagy lehetôsége a személyes 
szeretetközösség. Ez a boldogság forrása. 
Ez az, amire szüksége van a társadalom-
nak és az egész emberiségnek. A koncert 
záróáldással és záróénekkel fejezôdött 
be. „Sei speranza solo tu! Egyedül Te vagy 
a reménység!” – énekelte az Úristennek 
Andrea Bocelli.

Január 19-én lesz a hagyományos 
Ferences Jótékonysági Est az autizmus-
sal élôkért, amelynek helyszíne ezúttal is 
a Zeneakadémia. A Bogányi Gála védnö-
kei Herczegh Anita, a köztársasági elnök 
felesége és Erdô Péter bíboros, prímás, 
esztergom–budapesti érsek. Az est mûsor-
vezetôje Bôsze Ádám. A karácsonyi aján-
déknak is kiváló jegyek már kaphatók a 
Zeneakadémia jegyirodájában.

Szabó József, a ferences rend fenn-
tartásában mûködô gyöngyösi Autista 
Segítô Központ lelki igazgatója a Magyar 
Kurírnak elmondta: az érintett családok 
gyakran kétségbeesetten élik meg, hogy 
mi lesz a gyerekükkel, aki nem olyan, 
mint a többi. Elôször nem is tudják, hová 
forduljanak, idôt, energiát, pénzt, gyak-
ran mindent feláldozva próbálják a leg-
jobb helyet megszerezni. Mivel azonban 
jóval több az autista, mint az intézmény 
befogadóképessége, náluk is komoly 
várólista alakult ki. 

Ami a konkrét tevékenységüket illeti, 
egyebek mellett beszámolt arról is, hogy 
az intézmény lakói rendszeresen járnak 

szentmisére, étkezés elôtt és után minden 
alkalommal imádkoznak és minden évben 
van adventi gyertyagyújtás.

Kis Erzsébet intézményvezetô szerint 
fontos kiemelni, hogy kizárólag autizmus-
sal élô gyerekekkel és fiatalokkal foglal-
koznak, mégpedig komplex oktatási-neve-
lési-szociális intézményként. Vagyis négy 

tagintézménybôl állnak: egy általános 
iskolából, egy fogyatékos személyek ottho-
nából és gondozóházából, továbbá van egy 
lakóotthonuk Karácsondon. Ez biztosít-
ja a teljes ellátást, hiszen a „gyerek nem-
csak nyolctól négyig autista, hanem a nap 
huszonnégy órájában”. Gyöngyösön 43 
gyereket látnak el, közülük a bentlakásos 
részben harmincan élnek, Karácsondon 
jelenleg tízen vannak. Majdnem hatvan 
családnak segítenek azzal, hogy az autiz-
mussal élô gyerekek ellátását megoldják 
– részletezte. Az autizmus egyébként nem 
betegség, nem is gyógyítható, vagyis csak 
az egyénre szabott fejlesztés, az idôben 
megkapott korai gondozás hozhat javulást 
– mutatott rá egy lényeges körülményre az 
intézményvezetô.

Szabó József az elfogadás kapcsán 
hangsúlyozta: fontos rögzíteni, hogy a 
Jóisten nem teremt selejtet. „Az autis-
tának sajátos szeretetigénye van. Ezt a 
sajátos szeretetet pedig bizony meg kell 
találni. Sok ember azért viszolyog, mert 
nem akarja ezt a munkát elvégezni” – 
fogalmazott.

andrEa BocElli-
koncErt BudapEstEn

FErEncEs jótékonysági Est az autizmussal élôkért

Az autizmus spektrum zavar 
(ASD) olyan állapot, mely az átlagos-
tól eltérô fejlôdéshez vezet. A kifejezés-
ben a spektrum szó arra utal, hogy az 
autizmusnak számtalan megjelenési 
formája van. Ez lehet igen súlyos, járu-
lékos fogyatékosságokkal halmozott 
sérülés, illetve többé-kevésbé kom-
penzált állapot. A súlyosan érintettek 
egész életen át teljes ellátásra, a jó 
képességûek egyénileg változó támo-
gatásra szorulnak. Világszerte 67 
millió, Magyarországon kb. százezer 
embert érint jelenleg.

Vucskán Zoltán

Kuzmányi István
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kitEkintô

Háromdimenziós gazdaság – Lehet 
gazdálkodni erényetikai paradigmá-
ban – ezzel a címmel jelent meg Baritz 
Sarolta Laura domonkos szerzetes-
nôvér könyve, melyet november 24-én 
mutattak be a Budapesti Corvinus 
Egyetemen. A haszonelv, a profitmaxi-
malizálás alapján mûködô gazdasági 
rend fenntarthatatlan, újratermeli a 
boldogtalanságot és háttérbe szorít-
ja a közjót – foglalható össze a kötet 
lényege. Hosszú évek munkája érett 
be – mondta Lentner Csaba, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tanára, a könyv 
méltatója, aki szerint hét–nyolc éves 
kutatás elôzte meg a kötet létrejöttét. 
Új értéket hozott létre a szerzô, valódi 
szellemi táplálékot nyújtva az értel-
miségi, szakmai olvasóközönségnek: 
rámutatott és tudományos igénnyel 
igazolta, hogy a gazdasági válság gyö-
kereit kutatva nem elsôsorban a költ-
ségvetési számításokat vagy a vállala-
ti terveket kell felülbírálni, hanem az 
embert kell vizsgálni – vélekedett.

A  r e n d e z v é n y e n  f e l s z ó l a l t 
mások mellett Barcza György, az 
Államadósságkezelô Központ vezér-
igazgatója is, aki arra hívta fel a figyel-
met, hogy a modern közgazdaságtan 
nem tud kielégítô választ adni a gazda-
sági célok és az eszközök egymáshoz 
való viszonyának kérdésében, és nem 
tud mit kezdeni az igazságosság fogal-
mával. 

A szerzô a Magyar Kurírnak adott 
interjújában elmondta, a könyv való-
jában egy doktori disszertációból szü-
letett, és azt a hipotézist vizsgálja, 
illetve kívánja alátámasztani, hogy 
más emberi értékrend más gazdasági 
renddel jár együtt. Két paradigmát, két 
emberképet mutat be. Míg a jelenlegi 
haszonközpontú szemlélet alternatí-
vája az úgynevezett erényetikai gaz-
dálkodás, addig a fôáramú gazdaság 
emberképével, a homo oeconomicusz-
szal a homo reciprocans emberképe 
áll szemben, mely a kölcsönösségre, 
a kölcsönös adásra teszi a hangsúlyt. 
„Így jutok el a háromdimenziós gazda-
sági rend modelljéhez, ami az ember 
erényetikai értékrendje által megha-
tározott rendszer, melynek alapja és 
végsô célja az ember, vagyis az ô kitel-
jesedését jelentô közjó megvalósítása. 
Mindezt kérdôíves, empirikus tudomá-
nyos kutatás támasztja alá” – magya-
rázta Baritz Sarolta Laura. Szerinte 
a válaszok alapján bebizonyosodott: 
minél erényesebb, minél kevésbé anya-
gias, minél inkább belülrôl motivált 

valaki, annál inkább van elképzelése 
az ideális munkahelyrôl, ennek ismér-
vei pedig az etikai értékek érvényesü-
lése, a társadalmi felelôsségvállalás 
megvalósulása és a profit eszközként 
való értelmezése a gazdasági szerve-
zetben.

A szerzetesnôvér úgy véli, a haszon- 
elvû gazdaságot megsínyli az egyén, 
mert a rendszer fogyasztásra sarkall-
ja, és ezért egyre több erôforrást kell 
befektetnie, amiért cserébe egyre keve-
sebb élvezetet ér el. Bizonyított: az 
anyagi javak élvezete csak bizonyos 
szintig okoz boldogságot, a kutatások 
pedig azt is kimutatták, hogy az anya-
gi javakhoz való kötôdés már nem ad 
kellemes állapotot, hanem ellenke-
zôleg, depresszióhoz vezethet. Olyan 
állapot ez – jegyezte meg –, amelynek 
javításáért küzdeni kell. Rámutatott 
továbbá, a világ súlyos problémáinak 
legmélyén az ember erkölcsi válságát 
találjuk. Ezzel kell szembenézni, az 
ember erkölcsi mivoltát kell helyreál-
lítani.

A különbözô pénzügyi botrányok 
kapcsán szólt arról is, hogy egy idô 
után minden kiderül, hosszú távon visz-
szaüt a normák megsértése, és óriási 
anyagi károkat okoz az adott vállalat-
nak. Konkrétan: egy erkölcsi norma 
megszegése pénzben mérhetô vesz-
teséget eredményez, és a hosszú távú 
mûködést is aláássa. „Vagy ott van a 
devizahitelezés esete. Hosszú távon 
óriási veszteséget jelentett a rövidtávú 
nagy nyereség realizálása. Nagy tanács-
adó cégek azokat a vállalatokat nevezik 
fenntarthatónak, melyek mûködésének 
alappillérei közt ott vannak az erkölcsi 
normák, az átláthatóság, a korrupció-
mentesség” – hangsúlyozta.

Elmondása szerint egyébként a 
könyvvel kettôs célja volt: mind a lai-
kus, mind a szakmabeli olvasónak 
azt szeretné bemutatni, lehet a civil 
gazdasági értékek, az erényetika érté-
kei mentén felelôsen gazdálkodni.  
A keresztény olvasóknak pedig azt, 
belefér az életbe a gazdálkodás, a 
pénzügy, a banki szféra, hiszen mind-
ez az élet szerves része. „Olyan szemlé-
letet képviselek, ami az arisztotelészi, 
az Aquinói Szent Tamás-i alapokon áll, 
és az Egyház társadalmi tanítása sze-
rint a keresztény értékrendbôl fakad. 
Ez a gazdaság, a gazdálkodás eredeti 
és valódi értelme” – húzta alá.

ErényEs gazdálkodás, kErEsztény szEmpontok

Baritz Sarolta Laura maga is szer-
zett tapasztalatokat a gazdaság terü-
letén. 1983-ban végzett a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem kül-
gazdasági szakán, külkereskedelmi vál-
lalatoknál dolgozott, legutoljára kereske-
delem-fejlesztési menedzser státuszban. 
„Emberségesen próbáltam vezetni. A rám 
bízottak szerettek velem dolgozni, jó volt 
a légkör. Azt gondolom, a vezetô szemé-
lyisége erôteljesen kihat a környezeté-
re. Ma, amikor a kommunikáció torzul, 
nehézzé válik, egyre fontosabbnak tar-
tom a példaadást, egy nonverbális példa 
sokkal hatásosabb lehet. A cél a szolgáló 
vezetés, a segítô, a másik embert figye-
lembe vevô vezetési stílus” – mondta az 
interjúban.

Trauttwein Éva
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A nemrég negyedszázados fennál-
lását ünneplô, budai Pannonia Sacra 
Katolikus Általános Iskola közössége – a 
tanárok, a tanulók és a szülôk – a kez-
detek óta részt vesznek a hagyományos 
fôpásztori Szent Margit-misén, melyet 
minden évben január 18-a, az Árpád-házi 
szent égi születésnapjához közeli idô-
pontban, a Margit-szigeti kolostor rom-
jainál tartanak. A hazánkért felajánlott 
szertartást most január 15-én 11 órakor 
Erdô Péter bíboros vezeti a helyszínen, 
ahol egykor IV. Béla lánya szerzetesként 
élt, és ahol sírja ma is látható.

Dóra Zoltán igazgató lapunknak 
elmondta: iskolájuk a nevelésben nagy 
hangsúlyt helyez arra, hogy diákjai 
elé életüket Istenre bízó, mélyen hívô, 
hazájukat hôsiesen szeretô, a másokért 
hozott áldozatok vállalásában, az engesz-

telésben követendô magyar példaképeket 
állítson. Ilyen példakép Szent Margit, s 
ennek szellemében vesznek részt min-
dig a szentmisén, közösen imádkozva 
Magyarország jövôjéért.

A történelmi feljegyzések szerint 
egyébként a kolostort IV. Béla király 
éppen azzal a céllal építette, hogy a 
domonkosok rendjébe adott Margit nevû 
leánya közelében lehessen. A királylány 
1252-ben 12 apácával együtt telepedett 
meg az új épületben, ahol több magyar 
fôúr lánya is tartózkodott. Szent Margit 
itt élt egészen 1270-ben bekövetkezett 
haláláig.

A XVI. században a törökök támadása 
miatt a szerzetesek a kolostort elhagy-
ták, a hódítók pedig lerombolták, s bár a 
felszabadulás után a szigeten levô épü-
leteket többször felújították, a kolos-
tor újjáépítésére nem került sor. Csak a 
romok jelzik az egykor virágzó élet nyo-
mait.

Szent Margit ünnepe ugyanakkor 
lehetôséget ad felidézni életpéldáját, 
mellyel ma is üzen nekünk. Ennek kiin-
dulópontja lehet erkölcsi élete, áldozat-
vállalása. A kor, melyben a királylány 

élt, bôven kínált lehetôséget az engesz-
telô életre. Az országot a tatár had fel-
dúlta és kifosztotta, az ellenséges sereg 
nemcsak a földeken és a települése-
ken, de az emberi lelkekben is nyomott 
hagyott, miközben a királyi udvarban is 
belsô háborúskodás alakult ki. Az akko-
ri Nyulak szigetén apácaként élô Margit 
ekkor ismerte fel küldetését: Jézust 
követve neki is áldozatot kell vállalnia 
másokért. Elsôsorban családjáért és nem-
zetéért. Ezért utasította vissza a lengyel, 
majd a cseh király házasságkötési szán-
dékát.

Ez az önfeláldozás ma ismét különö-
sen fontossá vált. Az általános gazdasági 
válság kitöréséig ugyanis sokak számára 
úgy tûnhetett, hogy a fogyasztói társada-
lomban tapasztalható viszonylagos jólét 
még sokáig fenntartható. Ma már azon-
ban egyértelmû: az emberi méltóságnak 
megfelelô életet csak a közösségért vál-
lalt áldozatok árán lehet fenntartani. 
Ez az áldozat magában foglalja az egyé-
ni önmegtagadást, a mások javára való 
lemondást és szolgálatot. Egy középkori 
zsoltárt idézve: Szent Margit, „égbe ívelô 
szép útja” számunkra is irányt mutat. 

Budapest legnagyobb templomává 
alakult át a káposztásmegyeri jégpalo-
ta november 12-én, a Magyar Katolikus 
Karizmatikus Megújulás 25. országos 
találkozóján, amelyet Hirdessétek csoda-
tetteit mottóval rendeztek meg. A mint-
egy háromezer anyaországi és határon 
túli magyar részvételével zajló találkozó 
ezúttal nem egy kiemelt elôadó gondo-
latai köré épült, hanem a negyvenéves 
magyar karizmatikus mozgalom meg-
határozó alakjai tartottak tanúságtételt. 
A színpadra lépôk valamennyien arról is 
beszéltek, miként kell az egyik legfiata-
labb lelkiségi mozgalomnak, illetve tag-
jainak megújulnia.

Az Emmausz közösséget vezetô 
Katona István atya, aki a karizmati-
kus mozgalom hazai megteremtôjének 
tekinthetô, például kifejtette, fontos, 

hogy a kezdeti tûz ne haljon ki, és a hívôk 
minél teljesebb szívvel tudják szeretni 
Istent és minél teljesebb szívet tudja-
nak adni az embereknek. Varga László 
kaposvári plébános egyebek mellett arról 
beszélt, ki kell lépnünk a komfortzó-
nánkból, hogy evangelizálni tudjuk a sze-
gényeket. Imában kell nyitni a testvérek 
felé, de nem elég csak imádkozni, tenni 
is kell értük – fogalmazott. Az Emmanuel 
közösség egyik alapítója, Marik József 
pedig felidézte: a levegô is megváltozott 
Budapesten a 2007-es városmisszió után, 
amelynek egyik gyümölcseként azóta is 
évrôl évre megtartják az Élô rózsafüzér 
zarándoklatot – most már nem csak a 
fôvárosban.

Erdô Péter bíboros a találkozón 
bemutatott szentmisén arra buzdított, 
ha néha úgy érezzük, hogy egyházunkon, 

közösségünkön a fáradtság jelei mutat-
koznak, hogy unalmasnak, nehéznek 
érezzük a hitben való kitartást, akkor 
kérjük a bennünk lakó Szentlelket, aki 
várja, hogy hozzá kiáltsunk. És akkor 
nem a puszta emberi érzelmek szintjén, 
nem a közösségi hangulatok hullámzá-
sában, hanem az ô mûködésének problé-
mákat megoldó hatalmával, vagy éppen 
szélvész módjára a nagy nyilvánosság 
elôtt elsöprôen megmutatkozó erejével új 
életre kelt minket, és megújítja körülöt-
tünk a világot.

„Ha úgy érezzük, nem találjuk a han-
got a szeretteinkkel, a családunk tag-
jaival, kérjük a Szentlelket! Ha úgy érez-
zük, hogy elöregszik, elfárad, érdekte-
lenné válik körülöttünk a világ, kérjük a 
Szentlelket!” – sorolta szentbeszédében a 
fôpásztor.

szEnt margit példája ma is irányt mutat

ÜnnEplô karizmatikusok a jégpalotáBan

EB

K.D.
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December 31-ig lehet még szavazni a 
Családbarát Médiáért díj idei közönség-
díjasára. Az elismeréseket 2017. január 
19-én adják át. A szavazók közül egy sze-
rencsés nyereménye a Három Királyfi, 
Három Királylány Mozgalom felajánlá-
sa: családi vacsora egy családbarát étte-
remben.

Mint ismeretes, a Képmás maga-
zin és a Média a Családért Alapítvány 
2007-ben hozta létre a díjat. A félmillió 
forintos pénzjutalommal járó elismerés 
célja, hogy a család – örömeivel és gond-
jaival együtt – ugyanolyan hangsúlyos 
szerepet kapjon a médiában, illetve a 
nyilvánosság elôtt, mint a valóságos élet-

ben. Nyomtatásban megjelenô cikkeket, 
rádió- és televíziómûsorokat, internetes 
írásokat jutalmaznak, amelyek a család 
témáját magas szakmai színvonalon jele-
nítik meg, és céljuk nem csupán az olva-
sottság, hallgatottság vagy nézettség 
növelése, hanem az, hogy információt, 
erôt, segítséget adjanak a párválasztás-
hoz, az elkötelezôdéshez, a családterve-
zéshez, a problémák megoldásához, a 
családban való boldog élethez.

A szakmai díj odaítélésének kiemelt 
szempontja, hogy a cikk vagy mûsor a 
kívánt célcsoportot meg tudta-e szólíta-
ni, illetve sikerült-e eljuttatnia a fontos 
üzenetet esetleg olyan korosztályokhoz 

és olyan értékrendû emberekhez is, akik 
a családbarát szemlélettel ritkábban 
találkoznak, kevésbé tartják azt fontos-
nak. Az év folyamán a szakmai zsûri által 
kiválasztott tizenkét jelöltet a Képmás 
magazin hónapról hónapra bemutatta, a 
jelöltek munkái a kepmas.hu/gyerekszo-
ba oldalon megtekinthetôk.

Immár tizenkettedik alkalommal 
jelent meg november végén a Heti Válasz 
felsôoktatási rangsora, mely az Oktatási 
Hivatallal együttmûködve készült, a 
hivatal kezelésében lévô felsôoktatási 
statisztikai adatbázisból származó ada-
tok felhasználásával. A három legjobb 
magyar egyetem az idén a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (PPKE), a Corvinus 
és az ELTE lett. A PPKE három képzési 
terület – informatika, jog és mûszaki – 
rangsorában került elsô helyre, az ELTE 
és a Budapesti Corvinus Egyetem pedig 
két-két rangsorban áll az élen (a Corvinus 
a gazdaságtudományokban és a társada-

lomtudományokban, az ELTE a bölcsé-
szettudományban és a pedagógusképzés-
ben a legjobb). Az utóbbi két intézmény 
hagyományosan az élen jár, a Pázmány 
elôre törése azonban friss fejlemény, bár 
az elôzményei már az elôzô években is 
látszottak.

A Heti Válasz az elôzô rangsorokhoz 
képest egy jelentôs újítást is bevezetett: 
már nemcsak a felvett hallgatók, hanem 
az oktatók kiválósága szerint is rangso-
rolta az intézményeket, vagyis figyelem-
be vette, hol oktatnak a legjobban képzett 
tanárok, és egy oktatóra hány hallgató 
jut, vagyis mennyire személyes a képzés.

A z  i n t é z m é n y h e z  k a p c s o l ó -
dó fontos hír, hogy november 22-én 
az Országgyûlés megválasztotta az 
Alkotmánybíróság elnökét és négy 
új tagját, akik közül hárman a Jog- 
és Államtudományi Kar oktatói. Így 
a taláros testületbe került Schanda 
Balázs, az Alkotmányjogi Tanszék 
tanszékvezetô egyetemi tanára, volt 
dékán, Szabó Marcel, az Európajogi 
Tanszék tanszékvezetô egyetemi 
docense, egykori dékánhelyettes és 
Horváth Attila, a Jogtörténeti Tanszék 
egyetemi docense.

„Gyere, mesélj!” – ezzel a címmel indít kampányt a Mária Rádió, amivel a 
honlapon elérhetô hangtárat szeretnék gazdagítani mesékkel, melyeket önként 
jelentkezô felsô tagozatos, illetve gimnazista diákok mondanak el. A kezdeménye-
zéssel egyszerre valósul meg a mesék tárházának bôvítése, a mesélés hagyomá-
nyának ápolása, valamint a különbözô generációk közötti távolság csökkentése.

A rádió szerkesztôsége online kérdôíves kutatás alapján úgy látja, hogy nagy 
igény van a mesehallgatásra. Éppen ezért a rádió honlapján elérhetô „Hangtár” 
egyik kiemelt pontjának a gyerekeknek szóló tartalmakat tekintik, melynek 
keretében jelenleg meséket és imákat hallhatnak az odalátogatók. Ezt szeretnék 
bôvíteni olyan mesékkel is, melyek túlmutatnak a rádióban elhangozottakon, 
teret adnak további szép és értékes magyar irodalmi mûveknek (pl. Benedek Elek 
meséinek). Buzdítják a felsô tagozatos, illetve gimnazista diákokat, hogy jelent-
kezzenek mesemondónak, hogy az ô hangjukon is megszólaljanak olyan történe-
tek, melyekkel örömet okozhatnak a náluk fiatalabb generációknak, késôbb akár 
saját gyermekeiknek is.

A részvételi szándékot Sillye Renátánál, a hangtar@mariaradio.hu email 
címen lehet jelezni. A sikeres jelentkezés után a fiatalok információt kapnak 
arról, hogyan tudják az elkészült hanganyagokat feltölteni az erre kijelölt tár-
helyre, illetve melyek azok a mesék, amelyek felolvasásra várnak. Az elkészült 
anyagokról visszajelzést küldenek, a jó minôségû felvételeket pedig közzéteszik 
a rádió honlapján.

díjazzák a családBarát szEllEmiségEt

élVonalBa kErÜlt a pázmány EgyEtEm

mEsEmondókat Vár a mária rádió

Urbán András

Sz.Sz.

EB



A karácsony a kis Jézus születésének megünneplése, az örömhír továbbadása meghitt együttlétben. Az ünnepi asztal, 
az ajándékozás, a családi szokások és a békés hangulat hozzátartozik az ünnephez. Sok család számára azonban a körülmé-
nyek, az anyagi nehézségek, a családi viszonyok, a nélkülözés megnehezíti, sokszor ellehetetleníti a karácsony igazi örömének 
megélését. Ami nekünk a karácsonyi asztalra kerül, számukra csak távoli vágy, ami nekünk egy hétköznapi bevásárló lista, 
nekik a karácsonyi kívánságuk, ami nekünk elképzelhetetlen tragédia, nekik a hétköznapjaik.

Kérjük lehetősége szerint csatlakozzon Ön is a Karitász adventi adománygyűjtési akcióihoz, hogy minél  
nagyobb összefogással a korábbiaknál is több rászorulóhoz juthassunk el! 

Legyen ünnep a karácsony mindenkinek!

„Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!”

Kalkuttai Szent Teréz anya

Tárjátok ki 
      a szíveteket!

KAtoLiKus KAritász – CAritAs HungAriCA 
Bankszámla: Raiffeisen Bank 12011148-00124534-00100008

Tisztelt Adományozó! Adományozás esetén az Ön neve és címe bekerül a Katolikus Karitász adatbázisába.  
Az adatbázist kizárólag a Katolikus Karitász használja, így az adat védelem alatt áll. Köszönjük segítségét! 

Segítsen, hogy segíthessünk!
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